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2. Tárgyévben végzett a|apcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Eg;:estiletünk célja a kézilabda sportágban tevékenykedve részt vállalrri a gyermek és iljúsági korú csepeli iiatalok
nevelésében. képzésében és versenyeZetésében.
A tagiai részére rendszeres testedzés, a spor1olás és a versenyzés lehetőségének biztosítása. hazai és nentzetközi
sporlkapcsolatok létesítése és fenntartása.
Az egyesületi célok rrregvalósításához szükséges nrűködési feltéteiek biztosítása, más szervezet által rendezett
sportesetlényeken való részvétel, a sportegyesületben folyó spofitevékerrység eredményes magvalósitása és

fe.ilesztése, az eredtrrényes működéshez szükséges személyi és tárg;i feltételek megterenrtése és biztosítása"
2018. januáiátót 14 csoporlban, Laurencz László rrresteredző szakmai vezetésével, 14 szakképzett edző és 3
adminisztratív tlunkatárs közrerrriiködésér,el. 250 lo sportoló gyetmek létszámmal íb}ytatttrk a 2011-t:en elkezdett
munkát, met.v 2018. évberr is teljes írtenzitással zajlott. A 20i8. év végére az egyesület utánpótlás bázisa tovább
erő§ödöft az eltelt időszak eredményességének. a l"elkészült szakemberek áldozatos munkájának valanrint az
egyesület stabil és átlátható gazdasági környezetének köszönhetően, Ezt a célt szolgálta a felnőtt versenyezletés,
mely az utánpótláskorú gyermekek egyesületi pozitív jövőképét hivatoft kialakítani, megerósíteni. 2018.
decernberében az egyesületünkben rendszeresen sportoló gyerekek szár-na elérte a 250 fot. Ebből igazolt játékos
különböző korosztál,vokban 180 fő. A Magl,ar Kézilabda Szövetség versenyrendszerében mind a leárry, niind a fiú
vonalon, a legkisebbektől (6-7 éves) egészen a í'elnőttekig, minden koros zíályban indítottLrnk csapatot. A sportolóilrk
nag,v örönére. az egész év folyarnán összernérIretik tudásukat más korosztályos csapatokkal. rengeteg sikerélrnényt
szerezve magukrrak. csapatuknak, az Egvesiiletnek.
2018. október i-én megkezdődött a Csepel DSE és a XXI. kerüieti Önkornrányzat közös projektje. a l,aurencz
László Sportcsarnok építése, nrely az intiastruktirrális lehetőségeinken hivatott na_9yrnéllékben iavitani.
A tárgyévi esemén,ilek és eredmények részletes ismerletését a Csepel DSE 20t8. évi kiegészítő mellékletében
nlutattul< be.

3. l(özhasznú tevékenységek tlemutatása {tevékenvségenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: íövárosi szintű sport és szabadidősport. kerületi sport és szatladidósport

támogatása. ifi úsági ügyek

közlrasznú tevékenységhez kapcsolódó közfe]adat" jogszabályheIy: önkornrányzat felaclata. 20l l. évi CL,XXXiX.
tv. Magyarország helyi önkormányzatairól23. § (a) 8 és (5) i7

a kózirasznúr fevéken_vség célcsoportja: utánpótlás korír csepeli és kórnyező településekről érkező illetve tővárosi
fiatalok

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 250 íő.

a közhasznú tevékenlrség tőbb eredrnényei: A csepel DsE 20l8. évi kiegészítő niellékletéiren részletesen
benrutatásra került,

4. Közhasznú tevékenyséE érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelenr megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás tél.ia

Pénzeszközök 297.08 l e Ft közhasznú
tevékenység
ráiordításai

Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon 297.08l e Ft
kimutatása (összesen)



5, cél szerinti iuttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Pérrzbe[i szolgáltatást az egyesület nerrr nyújt. Nerrl
pénzbeli szolgáltatás az alaptevékenységéve1 egyezóer-l
spor1 és szabadidóspoft, ezen belül utánpótlás korú
íiatalok kézilabda oktatása" versenyeztetése.

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

ó, Vezető tis_ztségviselőlrnek ny ú i tott i uttatás

Tisztség

Ti sztségv i se lói díj ak n ern kerültek kiijzetésre.

A. Vezető tisztségvise lőknek nyirjtcrtt jullatás összesett:

7. közhasznú iogállás megállapításához szükséges mutatók

AIuputltttok

B. Éves összes bevéte]

ebből:

C. a személ,r,i.jövedelemadó nreghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti lelhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVl. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. notmatív támogatás

F. az Európai tjnió strukturális alapjaiból, illetve a

Kohéziós Alapbót nyil jtott tánogatás

G. Konigált bevétel [B-(C+D+E,tF)l

H. Összes ráíbldítás (kiadás)

I. ebből személ_vi jellegű ráfbrdítás

J. Közhasznú tevéken_vség ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet rnunkájábarr közrerrrűködő közértlekű
önkéntes tevékeny,séget végző személyek száma (főben;
a közérdehl önkérrtes tevékenység,ről szóló 2005. évi
t-XXXVl I l. törvénynek megfeleiően)

j]róiorrás-e l látottság mutató i

Ectv,32^ § (4) a) [(Bl-B2)/2>1"000.000"_ Ft]

Ectv. 32. § (,l) b) [Kl*K2 >0]

Ectv. 32, § (4) c) [(I1+T2-Al-A2)/(Hl+H2):0,25]

T'ársadalrni támogatottság rnutatói

Ectv. 32. ,s (5) a) [(Cl+C2)(Gl+G2)>0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J 1+ J2)/(H 1f H2)a0,5]

Ectv.32. § (5) c) [(Ll-Lz;72>1g flő]

lJtrdapest" 2f}l9. május 2_i.

80..502 e Ft

65.43_í e Ft

3 1.75l e Ft

65.435 e Ft

l5.0ó7 e Ft

0

Előző év

0

Előző év

0

0

Előző é,'

80.502 e Ft

0

0

0

0

Tárgyév

0

Tárgyév

0

0

Tárg_vév

106.9_54 e Ft

0

0

()

0

l06.954 e Ft

101,103 e Ft

38.861 e Ft

101.103 e Ft

5.686 e Ft

0

Mutató teliesítése

Igen lgen

lgen lgert

lgcn l3en

Mutató teliesítése

Nenl

lgen

Nem

Nem

Igen

Nem

{á/*Ve Csepel Diáksport Egyesület
12'13. Budapesl, Révész út 5/B.

Közhasznú szervezet nyilv.sz,: 1 41 84
Adószám: 1 81 51 1 87 -2- 43

Kalmár Zsolt
elnök


